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Streszczenie. W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania pakietu oprogramowania
Mathematica ﬁrmy Wolfram Research®. Na przykładzie modelu wahadła pokazano, jak przy pomocy
Mathematici rozwiązywać różniczkowe równania ruchu i jakie są możliwości wizualizacji otrzymywanych wyników.
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1. Wstęp
Komputerowy program Mathematica® został opracowany w ﬁrmie Wolfram
Research® Inc. z siedzibą w Champaign, w USA. Głównym inicjatorem i twórcą
tego oprogramowania był i jest Stephen Wolfram. Pierwsza wersja Matemathici
powstała 23 czerwca 1988 dla OS DOS.
Przez blisko 20 lat program ten przebył olbrzymią drogę ewolucyjną i jest to
obecnie jeden z najlepszych na świecie programów do obliczeń symbolicznych
i numerycznych.
Dzięki wielu dodatkowym, wyspecjalizowanym modułom [16], dedykowanym
rozmaitym działom ﬁzyki i techniki, a nawet biologii i chemii, można w tych właśnie
dziedzinach znacznie szybciej wykonywać obliczenia. I tak na przykład:
— moduł Signals and Systems — jest zbiorem unikatowych narzędzi przetwarzania sygnałów bazujących na obliczeniach symbolicznych;
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— moduł Control System Professional — tworzy środowisko do analizy
i sterowania układów dynamicznych;
— moduł Scientiﬁc Astronomer — są to podprogramy do obliczeń astronomicznych i śledzenia satelitów.
Możliwa jest również współpraca Matemathici z programami innych ﬁrm,
w tym współpraca z oprogramowaniem Microsoftu®, na przykład z arkuszem kalkulacyjnym Excel®.
Niezależnie od swoich możliwości matematyczno-obliczeniowych [15], Mathematica została dodatkowo wzbogacona o język programowania, który umożliwia
użytkownikowi wprowadzanie własnego kodu. Bardzo pozytywną i charakterystyczną cechą języka programowania Matemathici jest to, że stanowi on połączenie
— swoistą kompilację — wcześniej używanych, popularnych języków:
— język logiki — wzorowany na # PROLOG-u,
— język list — wzorowany na # LISP-ie,
— język obiektowy — wzorowany na # C++,
— język proceduralny — wzorowany na # PASCAL-u, # FORTRAN-ie, # C,
a nawet # BASIC-u.
Osoby, które wcześniej pisały programy w tych językach, mogą w miarę łatwo
i efektywnie opanować programowanie w języku Matemathici.

2. Modelowanie i modele
Pojęcie modelowania jest bardzo pojemne i wieloznaczne. Od modelowania
fryzury czy rzeźby, poprzez modelowanie na przykład karoserii nowego samochodu,
do prób odwzorowywania otaczającej rzeczywistości.
W nauce i technice modelowanie oznacza poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Jak to funkcjonuje?”. Poprzez modelowanie chcemy zrozumieć i analizować
wpływ rozmaitych, zmiennych czynników na zachodzące zjawiska ﬁzyczne lub na
sposoby działania urządzeń.
Model jest bardziej lub mniej uproszczoną reprezentacją rzeczywistego zjawiska, które w swej złożoności, samo w sobie, bez procedur jego idealizacji, może
być nie do ogarnięcia i opisania. Model z jednej strony deﬁniuje podstawowe
elementy analizowanego zjawiska lub procesu, z drugiej zaś ujmuje w formalne
reguły związki zachodzące pomiędzy tymi wyróżnionymi wcześniej elementami.
Modelowanie jest więc tworzeniem wyidealizowanej, ale użytecznej repliki realnego
świata. Sam proces modelowania i rodzaje modeli są przedmiotem licznych opisów
w literaturze [1, 4-10].
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Najbardziej charakterystyczne rodzaje modeli to:
— Model ﬁzyczny, czasami zwany modelem doświadczalnym — jest to model
urządzenia będący jego mniej lub bardziej uproszczoną repliką, służący
do przeprowadzania rozmaitych eksperymentów pomiarowych.
— Model teoretyczny, zwany często także modelem matematycznym — to
matematyczny opis, przeważnie uproszczony, przyjętego modelu ﬁzycznego
(rys. 1).
— Model wirtualny — jest to model, który powstaje na bazie modelu ﬁzycznego
i matematycznego w specjalnie stworzonym i dostosowanym do potrzeb
obliczeniowych programie komputerowym.

Rys. 1. Podnośnik koszowy i jego model obliczeniowy

Poprawne zbudowanie modelu jest sztuką naukowo-inżynierską, ponieważ,
oprócz wiedzy, wymaga także odpowiedniego doświadczenia i wyczucia badawczego, zwłaszcza jeśli chodzi o przyjmowanie założeń upraszczających.
1. Założenia upraszczające nie mogą być zbyt „grube” — można zgubić istotne cechy badanego zjawiska lub działania urządzenia, a także hierarchię
wpływu poszczególnych zmiennych.
2. Założenia upraszczające nie mogą być zbyt szczegółowe — nadmiar badanych parametrów i związków korelacyjnych między nimi może spowodować tak dużą złożoność modelu lub otrzymywanie tak wielu informacji
wyjściowych, że analiza otrzymywanych wyników stanie się niemożliwa.
Jeśli rośnie skomplikowanie modelu, rośnie także poziom skomplikowa-
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nia układów równań, które ten model opisują. Problem ten znakomicie
się potęguje, gdy otrzymane równania ruchu są nieliniowe. W rezultacie
złożoność może stać się tak oszałamiająca, że tracimy z oczu bardzo podstawowe prawidłowości, a powstające nowe problemy okażą się całkowicie
sztuczne i tak naprawdę mało istotne.
Sedno problemu podczas modelowania zjawisk i układów ﬁzycznych polega nie
tyle na tym, czy model pasuje doskonale, ile na tym, czy pasuje on na tyle dobrze,
żeby być pożytecznym przybliżeniem rzeczywistości i rozsądnym wyjaśnieniem
prawidłowości występujących w zadaniu przy istniejących danych. Należy wreszcie
pamiętać, że jeśli model po prostu pasuje do danych, to nie oznacza, że jest on poprawny. Taka implikacja poprawności modelu może być błędna, gdyż może istnieć
inny model, który będzie równie dobrze pasował do tych samych danych.

3. Rozwiązywanie zagadnień dynamiki układów mechanicznych
Zdeﬁniowanie własności modelu przyjętego do dalszych obliczeń skutkuje
pytaniem o sposób rozwiązania postawionego w ten sposób, w wyniku procesu
modelowania zagadnienia oraz ustalenia zakresu analizy.
Można zastosować jeden z trzech rodzajów algorytmów postępowania:
— rozwiązywanie równań opisujących model, zgodnie z klasycznymi metodami matematyki,
— pozostawienie rozwiązania i interpretacji wyników wyspecjalizowanemu
programowi komputerowemu, czyli przejście do modelu całkowicie wirtualnego, np. za pomocą programów symulacyjnych,
— rozwiązywanie tylko samych równań przy pomocy odpowiednich programów komputerowych [2, 3, 12], np.: MATHEMATICA, MATHCAD®,
MATLAB®, DERIVE®.
3.1.

Stosowanie programów symulacyjnych

Do modelowania i analizy dynamiki złożonych układów ﬁzycznych, w tym
także mechanicznych, stworzono w ostatnich latach dużo różnorodnych programów komputerowych [13].
Do najbardziej znanych i najczęściej używanych należą programy amerykańskiej
ﬁrmy MSC Working Knowledge Software Corp. z Santa Ana, USA:
— grupa programów typu CAD — NASTRAN®, PATRAN®, DYTRAN®,
ADAMS®, MARC®,
— programy wizualne — WORKING MODEL®, WORKING MODEL® 3D,
visualNASTRAN® 4D.
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Także ﬁrmy niemieckie mają znaczące osiągnięcia w stworzeniu takich programów, np.: MEDUSA® 4 ﬁrmy CAD Schroer, ULYSSES® ﬁrmy IFB, ALASKA®
— (advanced lagrangian solver in kinetic analysis) opracowany przez Instytut
Mechatroniki Uniwersytetu w Chemnitz-Zwickau [11].
Najciekawsze z nich to programy wizualne posiadające interfejsy do wielu programów CAD-owskich, np.: Solid Edge, Mechanical Desktop. Jak podaje katalog
ﬁrmowy MSC [14], umożliwia to przeniesienie modelu z aplikacji CAD do Working
Model lub visualNastran poprzez „kliknięcie” jednej ikony. Stworzona w systemie CAD geometria, dzięki technologii ACM — Automatic Constraint Mapping
(automatycznego odwzorowania więzów), automatycznie zostaje odwzorowana ze
złożenia na detale, a geometryczne powiązania na połączenia mechaniczne. Zmiany
w modelu CAD synchronicznie aktualizują okno symulacji. Programy te łączą symulację ruchu, analizy FEA (MES) oraz animacje w jednym potężnym narzędziu,
które umożliwia zintegrowaną analizę dynamiczną i wytrzymałościową w jednym
środowisku programistycznym. Istnieje w nich możliwość fotorealistycznego renderingu, zaawansowanej animacji, obejmującej ogląd z wielu kamer oraz tworzenie
widoków rozstrzelonych złożeń.

Rys. 2. Model symulacyjny ramienia koparki utworzony w programie Working Model

Można w nich przeprowadzać analizy kinematyczne i dynamiczne w zakresie
mechaniki Newtonowskiej, symulować zagadnienia kolizji ciał, przeprowadzać
analizy mechaniki ruchu drgającego, analizy z zakresu teorii mechanizmów oraz
analizy quasi-statyczne.
Urzeczywistniają one ideę wirtualnego prototypowania mechanizmów, mającego za zadanie ograniczenia prototypowania ﬁzycznego w procesie powstawania
nowego produktu.
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Wszystkie te programy mają jedną wspólną cechę — do zastosowań profesjonalnych są bardzo drogie.
3.2.

Wykorzystanie do modelowania programu Mathematica

Mathematica należy do programów, które umożliwiają rozwiązywanie równań
matematycznych zarówno w postaci symbolicznej, jak i numerycznej.
Mnogość funkcji matematycznych i procedur obliczeniowych matematyki
wyższej czynią z tego programu doskonałe narzędzie dla badaczy i inżynierów.
Narzędzie bardzo wygodne, ponieważ program wykonuje obliczenia i inne działania
w trybie interaktywnym. Umożliwia to śledzenie kolejnych faz wykonywania przekształceń i obliczeń. Z punktu widzenia możliwości modelowania i rozwiązywania
zagadnień dynamiki układów mechanicznych, najważniejszymi działaniami są:
różniczkowanie, całkowanie i rozwiązywanie równań różniczkowych.
Operacje wykonywane są poprzez wprowadzenie odpowiedniej instrukcji. Na
przykład Mathematica zna pochodne wszystkich podstawowych funkcji matematycznych, potraﬁ obliczyć pochodne cząstkowe oraz pochodne funkcji złożonych
[2, 3, 15].
• Przykład obliczenia pochodnej:
Funkcja

f ( x) = x x + e Sin[ x ]

Instrukcja różniczkowania
Wynik różniczkowania
• Przykład rozwiązania równania różniczkowego II rzędu:

d 2 y (x )
dx

2

−2

dy (x )
dx

− y (x ) = 0

Równanie to rozwiązano na dwa sposoby: 1. — symbolicznie i 2. — numerycznie,
ogólnie i dla warunków początkowych y’(x=0)=1, y(x=0)=1.
1. instrukcja symboliczna ⇒ Diﬀerential Solve ⇒ DSolve
DSolve [{y" [x] == 2y' [x] + y[x], y'[0] == 1, y[0] == 1}, y[x], x]
rozwiązanie ogólne:
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rozwiązanie z obliczonymi stałymi:

2. instrukcja numeryczna ⇒ Numeric Diﬀerential Solve ⇒ NDSolve
(instrukcja wymaga podania przedziału dla zmiennej niezależnej; tutaj x  < 0, 3 >).
NDSolve [{y" [x] == 2y' [x] + y[x], y'[0] == 1, y[0] == 1}, y[x], {x, 0, 3}]
Odpowiedź programu na polecenie rozwiązania numerycznego

Na rysunku 3 przedstawiono wykresy funkcji otrzymanych w wyniku rozwiązania równania metodą symboliczną i numeryczną [15].

Rys. 3. Wykresy funkcji będącej rozwiązaniem równania

Na rysunku 4 przedstawiono algorytm współdziałania użytkownika z programem Mathematica podczas modelowania i analizy dynamiki układu mechanicznego.
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Rys. 4. Schemat algorytmu rozwiązywania dynamiki modelu układu mechanicznego
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Przykład analizy dynamiki układu z wykorzystaniem procedur
Mathematici

Na rysunku 5 przedstawiono płaski model wahadła o zmiennej długości.
Funkcja opisująca długość wahadła ma postać l = r = L(t)
Mamy zatem prosty model układu mechanicznego o więzach reonomiczno-holonomicznych.

Rys. 5. Model wahadła o zmiennej długości

Jako współrzędną uogólnioną q wybrano kąt odchylenia wahadła od pionu α.
Składowe prędkości punktu materialnego o masie m na końcu wahadła są
określone zależnościami:

vr = r =

dL (t )
dt

, vα = r

d α (t )
dt

= L(t )α

(1)

Energia kinetyczna masy m ma postać:

T = 12 mv 2 = 12 m(vr2 + vα2 ) = 12 m{[ L (t )]2 + α 2 [ L(t )]2 }

(2)
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Energia potencjalna masy m ma postać:
V = −mgl cos α = −mgL(t ) cos α

(3)

Po podstawieniu do równania Lagrange’a (4) związków (1)-(3), gdzie q = α

d  ∂T  ∂T
∂V
=−
  −
dt  ∂q  ∂q
dq

(4)

i wykonaniu działań, otrzymano następujące równanie różniczkowe opisujące
ruch modelu

 L2 (t ) + 2α L(t )
α

dL(t )
+ gL(t )sin α = 0.
dt

(5)

Po wykorzystaniu procedur Mathematici, zapis odpowiednich instrukcji realizujących — generujących — równanie Lagrange’a (5) ma postać przedstawioną
na rysunku 6.

Rys. 6. Instrukcje programu Mathematica, realizujące równanie Lagrange’a dla modelu wahadła
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Analogiczny wynik można uzyskać poprzez kompleksową instrukcję mającą
postać:

rL = D [D [T[t], α’[t]], t] - D [T[t], α[t]] + D [V[t], α[t]]

(6)

Odpowiedzi Mathematici na kolejne instrukcje:

3.4.

Wyniki modelowania i analizy dynamiki — wizualizacja wyników

Ułożenie różniczkowych równań ruchu stanowi jedynie część rozwiązania dla
stworzonego modelu układu mechanicznego, jakie stawia sobie badacz lub inżynier.
Otrzymane równania należy rozwiązać, aby móc analizować wpływ poszczególnych
zmiennych parametrów na dynamikę badanego modelu układu. W przeważającej
ilości przypadków analizowane równania są równaniami nieliniowymi (niejednokrotnie o silnej nieliniowości) i ich rozwiązanie przysparza analizującemu wiele
trudności.
Takim równaniem jest równanie (5) opisujące ruch modelu wahadła.
Mathematica wychodzi naprzeciw tym problemom, dzięki wbudowanym
w swoje jądro modułom rozwiązywania równań, także nieliniowych.
Poniżej przedstawiono instrukcje rozwiązujące przedstawiony problem,
tj. równanie (5) dla liniowej funkcji l = L(t).
L(t) = l0 + ν0t.

(7)
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Równanie (5) rozwiązano, używając instrukcji NDSolve.

Odpowiedzią jest komunikat
,
który oznacza pomyślne rozwiązanie problemu, przy czym wartości obliczonej numerycznie funkcji Mathematica przechowuje w „swojej pamięci” w postaci cyfrowej.
Taka postać wyników jest trudna do dalszej analizy, dlatego najwygodniej dokonać
wizualizacji wyników w postaci odpowiednich wykresów funkcji (rys. 7).

Rys. 7. Wychylenie wahadła dla dwóch zestawów wartości danych lo i vo

Na rysunkach 8 i 9 przedstawiono wizualizację obliczeń, reakcji podpór podnośnika koszowego, wykonanych przy pomocy Mathematica, we wcześniejszych
pracach autora [5]. Prace te były związane z badaniem dynamiki modelu takiej
właśnie maszyny roboczej, której model został przedstawiony na rysunku 1.
Przedstawione wykresy ukazują niektóre z możliwości programu Mathematica.
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Rys. 8. Drgania wysięgnika: (a) swobodne; (b) tłumione

Rys. 9. Reakcje podpór dla modelu podnośnika z rysunku 1: (a) reakcja RA1 = f (α, φ); (b) wykresy
biegunowe reakcji w funkcji kąta α dla każdej z czterech podpór, przy stałych wartościach φ1 i φ2

4. Podsumowanie
Program Mathematica, który aktualnie funkcjonuje w wersji 5.2, podobnie
jak poprzednie wersje, stanowi platformę dla wszelkich obliczeń symbolicznych
i numerycznych. Program znajduje zastosowanie we wszelkich dziedzinach techniki, a przede wszystkim stanowi bardzo dobre narzędzie do badania dynamiki
różnorodnych modeli matematycznych.
Ważną cechą Mathematici są możliwości wizualizacji, w różnorodnych formach,
otrzymywanych wyników obliczeń. Wizualizacji można dokonywać w postaci
wykresów i diagramów płaskich lub przestrzennych. Pomaga w tym bogaty zestaw
podprogramów, narzędzi do opracowywania danych eksperymentalnych.
Osobne omówienie należałoby poświęcić współpracy Mathematici z innymi
programami (innych ﬁrm programistycznych) oraz apletami Javy. Wykracza to
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jednak poza ramy niniejszej pracy. Wreszcie, bardzo pożyteczną, ważną i interesującą cechą jest tworzenie, na podstawie otrzymywanych wyników, animacji dla
badanych modeli.
Wszystkie wymienione, doskonałe możliwości obliczeniowe i graﬁczne tego
programu, w pełni predystynują go do wykorzystywania jako doskonałe narzędzie
do modelowania układów ﬁzycznych, w tym także mechanicznych i pomoc w pracy
dla badaczy, inżynierów i studentów.
Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryﬁkowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu
2007 r.
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Use of Mathematica progame for modelling and analysis of equations of motion
Abstract. The article presents ways of using Wolfram Research Company’s software package
Mathematica. The example of a pendulum model shows how Mathematica programe helps with solving
diﬀerential equations of motion and the possibilities of visual presentation of the received results.
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